
ַלח ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַהּכֹל ְזקּוִקים ִלְתִפָּלה
"ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּון ְיהֹוֻׁשַע" (יג טז)

"ִהְתַּפֵּלל ָעָליו: 'ָי-ּה יֹוִׁשיֲע ֵמֲעַצת ְמַרְּגִלים'" (ַרִׁש"י).

ֶׁשל  ַהִּנְבָחר  ַּתְלִמידֹו  ָהָיה  ֶׁשְּיהֹוֻׁשַע  ֶׁשַאף  ְמבָֹאר,  ַרִׁש"י  ְּבִדְבֵרי 
 מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ֶׁשִעּמֹו ָלַמד ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, ּוְמיָֹעד ָהָיה ְלַהְמִׁשי
ֶׁשֹּלא  ָעָליו  ְלִהְתַּפֵּלל  מֶֹׁשה  ֻהְצַרְך  זֹאת  ְּבָכל  ַּבּקֶֹדׁש,  ַּדְרּכֹו  ֶאת 

ִיָּמֵׁש ַאַחר ֵחְטא ַהְּמַרְּגִלים.

ִמְּדָבִרים ֵאּלּו ָלַמד ַהַּסָּבא ִמֶּקֶלם ֶלַקח ָּגדֹול: ְּבָכל ַהּנֹוֵגַע ְלִיְרַאת 
ְוִלְהיֹות  ָהַעְכָׁשִוי  ָהרּוָחִני  ַמָּצבֹו  ַעל   ִֹלְסמ ָלָאָדם  לֹו  ַאל  ֵחְטא, 
ַּבְּגָמָרא  ָמִצינּו  ֶׁשֲהֵרי  ְּבֵחְטא.  ִיָּכֵׁשל  א  ְּכָבר  ֶׁשְּלעֹוָלם  ָּבטּוַח 
ִׁשֵּמׁש  ָׁשָנה  ְׁשמֹוִנים   ְּבֶמֶׁש ָּגדֹול  ּכֵֹהן  ֶׁשּיֹוָחָנן  א)  כט  (ְּבָרכֹות 
ִּבְכהּוָנה ְּגדֹוָלה ּוְלַבּסֹוף ַנֲעָׂשה ְצדֹוִקי. ְלִפיָכ ָצִרי ָהָאָדם ָּתִמיד 
ַלֲעמֹד ַעל ַהִּמְׁשָמר, ְוַאף ְּכֶׁשהּוא ָחׁש 'ָּבטּוַח' ִמְּבִחיָנה רּוָחִנית, א 
ֶיְחַּדל ִמִּלְׁשּפֹךְ ֶאת ִלּבֹו ִּבְתִפָּלה ִלְפֵני ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ֶׁשְּיַסֵּיַע ְּבָיָדיו 

ְלִהָּׁשֵמר ִמן ַהֵחְטא.

'ָחְכָמה ּומּוָסר' ח"א ַמֲאָמר רנז

ְיהֹוֻׁשַע ִהְתַּבֵּיׁש ְלַבֵּקׁש ֵמָהָאבֹות
ְּבַתְרּגּום יֹוָנָתן ֵּפֵרׁש ַעל ָּפסּוק ֶזה: "ּוְכֵדי ֲחָמא מֶֹׁשה ִעְנוָוָתנּוֵתיהּ 
ֶאת  מֶֹׁשה  ְּכֶׁשָרָאה  ְּכלֹוַמר:  ְיהֹוֻׁשַע",  נּון  ַּבר  ְלהֹוֵׁשַע  מֶֹׁשה  ָקָרא 
ְוִדְבֵרי  ִל'יהֹוֻׁשַע',  ְׁשמֹו  ֶאת  ִׁשָּנה  נּון',  ִּבן  'הֹוֵׁשַע  ֶׁשל  ַעְנְוָתנּותוֹ 

ַהַּתְרּגּום ְטעּוִנים ֵּבאּור.

ִּכי  מֶֹׁשה  ָיַדע  ָידַֹע  ִמְּטֶׁשְרנֹוִּביל:  זּוְסָיא  ְמֻׁשָּלם  ַרִּבי  ָהְרַה"ק  ֵּבֵאר 
ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר ָהָיה ִאּלּו ָהָיה ְיהֹוֻׁשַע ַעְצמֹו ִמְׁשַּתֵּטַח ַעל ִקְבֵרי ָאבֹות 
ּוְמַבֵּקׁש ַרֲחִמים ֶׁשֹּלא ִיָּכֵׁשל ְּבֵחְטא ַהְּמַרְּגִלים, ְּכִפי ֶׁשָעָׂשה ֶּכֶלב ֶּבן 
ְיֻפֶּנה. ֵּכיָון ֶׁשִהִּכיר מֶֹׁשה ְּבַעְנְוָתנּותוֹ ֶׁשל ְיהֹוֻׁשַע ְוָחַׁשׁש ֶּפן ִּתְגרֹם 
לֹו ָלחּוׁש ֶׁשֵאין הּוא ָראּוי ְלַהְראֹות ָּפָניו ִּבְפֵני ָהָאבֹות ַהְּקדֹוִׁשים, 
ַעל ֵּכן ָּבַחר ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַעְצמֹו ַּבֲעבּורֹו, ּוִבְתִפָּלה זֹו ִׁשָּנה ֶאת ְׁשמֹו 

ִליהֹוֻׁשַע.

'ַמְסֵעיֶהם ְלמֹוָצֵאיֶהם' עמ' סז

ַאֲהרֹן ָנַפל ַעל ָּפָניו ֵמֲחַמת מֶֹׁשה
"ַוִּיּפֹל מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַעל ְּפֵניֶהם" (יד ה)

ִמְּפֵני ָמה א ֶנֱאָמר 'ַוִּיְּפלּו' ִּבְלׁשֹון ַרִּבים?

ֵהִׁשיב ַהַּמַהְרָא"ל ִציְנץ: 

ַרַּׁשאי  ָחׁשּוב  ָאָדם  ֵאין  ֲחָז"ל:  הֹורּו  ַרִׁש"י)  ע"פ  ב  כב  (ְמִגָּלה  ַּבְּגָמָרא 
ִלּפֹל ַעל ָּפָניו ֶאָּלא ִאם ֵּכן הּוא ָּבטּוַח ֶׁשֵּיָעֶנה ִּבְתִפָּלתֹו ִּכיהֹוֻׁשַע ֶּבן 
נּון. ְוִהֵּנה, מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ָּבטּוַח ָהָיה ֶׁשֵּיָעֶנה ִּבְתִפָּלתֹו, 
"ִעְמדּו  ַהָּפסּוק:  ְלׁשֹון  ַעל  ח)  ט  (ְלֵעיל  ַרִׁש"י  ֶׁשֵּפֵרׁש  ֶׁשָּמִצינוּ  ְּכִפי 
ְוֶאְׁשְמָעה" – "ְּכַתְלִמיד ַהֻּמְבָטח ִלְׁשמַֹע ִמִּפי ַרּבֹו". ַא ַאֲהרֹן ֶׁשֹּלא 
ָהָיה ָּבטּוַח ְּבָכ ָנַפל ַעל ָּפָניו ַרק ִמּׁשּום ֶׁשִהְצָטֵרף ִלְנִפיָלתֹו ֶׁשל 

מֶֹׁשה, ַעל ֵּכן ֶנֱאָמר ִּבְלׁשֹון ָיִחיד: "ַוִּיּפֹל מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן".

'ְמא ָהעֶֹמר'

ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר – ַהְבָטָחה ֶלָעִתיד
"ַוּיֹאֶמר ה' ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר" (יד כ)

"ִּבְׁשִביל ָמה ֶׁשָאַמְרָּת ֶּפן יֹאְמרּו ִמִּבְלִּתי ְיכֶֹלת ה'" (ַרִׁש"י).

ַּבִּמָּלה  ָקאׁשֹוי:  ֶׁשל  ַרָּבּה   ְּבָרא ָׁשאּול  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֵּבֵאר 

ַטֲעָנתֹו  ֶאת  ִקֵּבל  ִּכי  ְלמֶֹׁשה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִּבֵּׂשר   "ִּכְדָבֶר"
ִלְסחַ ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתַחֵּלל ֵׁשם ָׁשַמִים ֶּבֱאמֹר ַהּגֹוִיים: 
"ִמִּבְלִּתי ְיכֶֹלת ה'"... (ְלֵעיל יד טז), ְוָלֵכן א ָּגַזר ְּכָלָיה ַעל ִיְׂשָרֵאל, 

א ַרק ַעָּתה ֶאָּלא ַאף ְּכֶׁשַּיְחְטאּו ַּבּדֹורֹות ַהָּבִאים. 

יֹום  ֶׁשל  ַעְרִבית  ְּתִפַּלת  קֶֹדם  לֹוַמר  ָאנּו  ַמְקִּדיִמים  ֶזה  ִמַּטַעם 
ְלַהְזִּכיר  ְּכֵדי   ,"ִּכְדָבֶר ָסַלְחִּתי  ה'  "ַוּיֹאֶמר  ַהָּפסּוק:  ֶאת  ַהִּכּפּוִרים 
ֶאת ַהַהְבָטָחה ַהִּנְצִחית ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלמֶֹׁשה, ֶׁשְּלעֹוָלם 
א ַיֲעֶׂשה ָּכָלה ְּבִיְׂשָרֵאל ְוַיֲעִניֵׁשם, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיָּגֵרם ִמָּכ ִחּלּול ה'.

'ִּבְהיֹת ַהּבֶֹקר'

ּגֶֹדל ַהְּסִליָחה ְלִפי ִרּבּוי ַהַּבָּקָׁשה
ְּכָכל   –  "ִּכְדָבֶר  – "ָסַלְחִּתי  ִמְּמִז'יּבּוז':   ָּברּו ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ָּדַרׁש 

ֶׁשָאָדם ַמְרֶּבה ְּבִדּבּוֵרי ַּבָּקָׁשה ְוִהְתעֹוְררּות, ָּכ ִּתְרֶּבה ְסִליָחתֹו.

"ְיִהי  כב):  לג  (ְּתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ְלׁשֹון  ֶאת  ַאף  ִלְדרֹׁש  ִנָּתן  ֶזה  ְּכֵעין 
ִיַחְלנּו  ֶׁשָּבּה  ִמָּדה  ְּבאֹוָתּה   –  "ָל ִיַחְלנּו  ַּכֲאֶׁשר  ָעֵלינּו  ה'   ַחְסְּד

ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֵּכן ַיְגִּדיל ֲחָסָדיו ָעֵלינּו.

'ְלִהְתַעֵּנג'

ַּגם 'ֵעָדה ָרָעה' ֶנְחֶׁשֶבת ְּכ'ֵעָדה'
"ַעד ָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת" (יד כז)

ִמָּפסּוק ֶזה ָלְמדּו ֲחָז"ל (ַסְנֶהְדִרין ב א): "ִמָּכאן ְלֵעָדה ֶׁשִהיא ֲעָׂשָרה". 
ְוֵיׁש ְלָהִבין, ַמּדּוַע ָּבֲחָרה ַהּתֹוָרה ְלַלְּמֵדנּו ֻעְבָּדה זֹו ַּדְוָקא ִמָּפסּוק 

ֶזה?

ְיסֹוד ָּגדֹול ָלַמד ִמָּכאן ַהָּגאֹון ַרִּבי מֶֹׁשה ַפְייְנְׁשֵטיין ָזָצ"ל: ַלֲאִמיַרת 
ְיהּוִדים  ְּבִמְנַין  ַהְינּו  ָרָעה',  ְּב'ֵעָדה  ַּגם  ַּדי  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ְּדָבִרים 
ַהֻּמְגָּדִרים ְּבִפינּו ִּכְרָׁשִעים. ְּבִהְתַּבֵּסס ַעל ִּדְבֵרי ַהָּנִביא ֶׁשֹּלא "ִיַּדח 
ְנֻקָּדה  ֲחבּוָיה  ְיהּוִדי  ָּכל  ֶׁשל  ְּבִלּבֹו  יד):  יד  ב  (ְׁשמּוֵאל  ִנָּדח"  ִמֶּמּנּו 
הּוא  ַזַּכאי  זֹו  ְקֻדָּׁשה  ְנקּוַדת  ֶׁשל  ּוִמּכָֹחּה  ְקֻדָּׁשה,  ֶׁשל  ִנְסֶּתֶרת 

ֶׁשִּתְׁשֶרה ָעָליו ַהְּׁשִכיָנה.

'ֻסַּכת ָּדִוד'

ְּתִפָּלה ֵמעֶֹמק ַהֵּלב ִמְתַקֶּבֶלת
"ּוִפְגֵריֶכם ַאֶּתם ִיְּפלּו ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה" (יד לב)

ָהַרְׁשבָּ"ם  ֵהִביא  שכלו)  ד"ה  א  (קפא  ַּבְתָרא  ָּבָבא  ְלַמֶּסֶכת  ְּבֵפרּוׁשֹו 
ַּבִּמְדָּבר,  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  ַהָּׁשִנים  ַאְרָּבִעים   ְּבַמֲהַל ַהִּמְדָרׁש:  ְּבֵׁשם 
ַלֲחפֹר  ֵיְצאּו  "ַהּכֹל  ְוִהְכִריז:  ַהָּכרֹוז  ָיָצא  ְּבָאב  ִּתְׁשָעה  ֶעֶרב  ְּבָכל 
ְּבתֹוָכם  ִויֵׁשִנים  ַּבֲאָדָמה  ְקָבִרים  חֹוְפִרים  ֻּכָּלם  ָהיּו  ִמָּיד  ְקָבִרים!" 
ִמן  ַהַחִּיים  "ִיָּבְדלּו  ַהָּכרֹוז:  ִהְכִריז  ׁשּוב  ַּבּבֶֹקר  ַהַּלְיָלה.  אֹותֹו  ָּכל 

ַהֵּמִתים!" ְוָהיּו ַהַחִּיים ָקִמים.

ְּבֶדֶר זֹו ָחְסרּו ִמִּיְׂשָרֵאל ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶעֶׂשר ֶאֶלף ִאיׁש, 
ַעד ֶׁשִּבְׁשַנת ָהַאְרָּבִעים נֹוְתרּו ַרק ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ֶאֶלף ִאיׁש ַּבַחִּיים. 
ְּבָהִאיר   ַא ְלמֹוָתם,  ְוִצּפּו  ָׁשְכבּו  ֵהם  ַאף  ַהָּכרֹוז  ְׁשִמיַעת  ְלַאַחר 
ְּבֶחְׁשּבֹון  ָטעּו  ֶׁשָּמא  ַלֲחׁשֹׁש  ֵהֵחּלּו  ַּבַחִּיים.  נֹוְתרּו  ִּכי  ִּגּלּו  ַהּבֶֹקר 
ַהָּיִמים, ְוָלֵכן ָׁשבּו ְוָקְברּו ַעְצָמם ַּבָּיִמים ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן, ַעד ֶׁשִהִּגיַע 
ָטעּות  זֹו  ֶׁשֵאין  ֵהִבינּו  ֲאַזי  ְּבִמּלּואֹו.  ִנְרֶאה  ְוַהָּיֵרַח  ְּבָאב  ט"ו  ֵליל 
ְּבִחּׁשּוב ַהַּתֲאִרי ֶאָּלא ָסָרה ַהְּגֵזָרה ֵמֲעֵליֶהם, ְוָעׂשּו ֶאת אֹותֹו ַהּיֹום 

ִמְׁשֶּתה ְויֹום טֹוב.

ְוָתַמּה ָהַרְׁשבָּ"ם ִמְּפֵני ָמה ָזכּו ַּדְוָקא ֲחִמָּׁשה ֶעֶׂשר ֶאֶלף ָהַאֲחרֹוִנים 
ְלֶיֶתר  ַאף  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָסַלח  א  ּוַמּדּוַע  ֵנס,  ָלֶהם  ֶׁשֵּיָעֶׂשה 

ַהחֹוְטִאים?

ֶטֶרם  ָׁשָנה  ְּבָכל  נד):  עמ'  ַהְּסִליחֹות  (ֵסֶדר  ָּפז'  'ֲעֶטֶרת  ְּבֵסֶפר  ֵּבֵאר 
ֲעִתיִדים  ֵמֶהם  ֶאֶלף  ֶעֶׂשר  ֶׁשֲחִמָּׁשה  ִיְׂשָרֵאל  ָיְדעּו  ַלֶּקֶבר  ְּכִניָסָתם 
ֶׁשֹּלא ָלקּום, ּוְלִפיָכ ָנָׂשא ָּכל ֶאָחד ְּתִפָּלה ֶׁשֹּלא ִיָּמֶנה ֵּבין ַהֵּמִתים. 
ַהְּתִפָּלה  ָנְבָעה  א  ָלֵכן  ְלמֹוָתם,  ָסִביר  ִסּכּוי  ָהָיה  ֶׁשַּקָּים  ֵּכיָון   ַא

ֵמעֶֹמק ַהֵּלב ָּכָראּוי.

ַעל  ֻמַּנַחת  ֶׁשֶחֶרב  ַהּנֹוָתִרים  ָחׁשּו  ַּכֲאֶׁשר  ָהַאֲחרֹוָנה,  ַּבָּׁשָנה  ַרק 
ֵמעֶֹמק  ֶׁשָּנְבָעה  זֹו  ּוְתִפָּלה  ִלָּבם.  ֵמעֶֹמק  ְּתִפָּלָתם  ָנְבָעה  ַצָּואָרם, 

.ַהֵּלב, ִהְתַקְּבָלה ְלָרצֹון ְלָפָניו ִיְתָּבַר

ֶלֱאכֹל ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּיב ִּבְבָרָכה
"ְוָהָיה ַּבֲאָכְלֶכם ִמֶּלֶחם ָהָאֶרץ ָּתִרימּו ְתרּוָמה ַלה'" (טו יט)

ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ָהַאְדמֹו"ר ַּבַעל 'ֵּבית ִיְׂשָרֵאל' ִמּגּור ִהְזַּדֵּמן ְיהּוִדי ְיֵרא 
ָׁשַמִים. ַּכֲאֶׁשר ֻהַּגׁש לֹו ְּדַבר ָמה ֶלֱאכֹל ְוִהְתעֹוֵרר לֹו ָסֵפק ַּבְּבָרָכה, 
ֶאת  ְּבֶאְמָצעּותֹו  ְוִלְפטֹר  ָעָליו   ְלָבֵר ְּכֵדי  נֹוָסף  ַמֲאָכל  ְּדַבר  ִּבֵּקׁש 

ַהָּסֵפק.

ּוָמה   ַאְׁשֶרי" ַּבֲחִביבּות:  לֹו  ְוָאַמר  ֶחְפצֹו  ֶאת  ְלַמֵּלא  ָהַרִּבי  ִמֵהר 
 ֶׁשּזֹוֶכה ַעָּתה ֶלֱאכֹל ְלֵׁשם ָׁשַמִים – ְּכֵדי ִלְזּכֹות ְלָבֵר טֹוב ֶחְלֶק
ֶאת ּבֹוַרֲא ְוא ַרק ְּכֵדי ֵלָהנֹות ֵמָהֹאֶכל. ֲהֵרי ַאָּתה ְּכאֹוָתם עֹוְבֵדי 
ה' ֶׁשָהיּו ְלָפִנים ְּבִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָּכל ֲאִכילֹוֵתיֶהם ָהיּו ַרק ְלצֶֹרְך ַהְּבָרָכה, 

"...ְּכלֹוַמר: ָאְכלּו ְּכֵדי ֶׁשִּיְצָטְרכּו ְלָבֵר

ַּבֲאָכְלֶכם  "ְוָהָיה  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּכתּוב  ִּבְלׁשֹון  ְודֹוֵרׁש  מֹוִסיף  ְוָהָיה 
ִמֶּלֶחם ָהָאֶרץ" – ַאף ַּכֲאֶׁשר ִהְּנֶכם ִנְצָרִכים ֶלֱאכֹל ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת 
ּגּוְפֶכם ָהַאְרִצי, "ָּתִרימּו ְתרּוָמה ַלה'" – ְּתַכְּונּו ַלֲעׂשֹות זֹאת ְלֵׁשם 

ה', ְּכֵדי ִלְזּכֹות ְלָבְרכֹו ּוְלהֹודֹות לֹו.

'ְּפֵאר ִיְׂשָרֵאל' עמ' תה

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם

ְמִחיַלת ֲעוֹונֹות ִּבְזכּות ָאֵמן 
"ְסַלח ָנא ַלֲעוֹן ָהָעם ַהֶּזה ְּכגֶֹדל ַחְסֶּד" (יד יט)

"ָנא ַלֲעֹון ָהָעם" – סֹוֵפי ֵּתבֹות 'ָאֵמן'; ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשִּבְזכּות 
ֲעִנַּית ָאֵמן ִנְמָחִלים ֲעוֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם.

'ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם' עמ' עה

ֲעִנַּית ָאֵמן – ִּבּסּוס ָהֱאמּוָנה
"ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאִקים ֲאִני ה' ֱאֵקיֶכם" (טו מא)

ִמְנָיָנם  ֲאִני"  ֵלאִקים  ָלֶכם  "ִלְהיֹות  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי 
ִמָּכאן  ָאֵמן.  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה  ְוַאַחת  ִּתְׁשִעים  ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ְלִבּסּוס  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשל  ֲחִׁשיבּוָתּה  ַעל  ִלְלֹמד  נּוַכל 

ָהֱאמּוָנה ַּבָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא.

'ֵעדּות ִּביהֹוֵסף' ְּתִהִּלים ֶּפֶרק צא

ְּבשב"ק ָּפָרַׁשת ְׁשַלח, י"ט ְּבִסיָון (תשל"ז) ָיחּול יֹום ַהָּיאְרַצייט ֶׁשל ַהַּצִּדיק ַהֻּמְפָלא, 
ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשמּוֵאל הֹוִמיֶנר ָזָצ"ל, ִמַּיִּקיֵרי ַקְרָּתא ִּדירּוָׁשַלִים, ְמַחֵּבר ִסְפֵרי 'ֶעֶבד ַהֶּמֶל' ְועֹוד.

ִּבְסָפָריו ַהְּגדֹוִלים ִהְרָּבה ַהְּגַר"ש ָזָצ"ל ְלַהְזִּכיר ֶאת ּגֶֹדל ַמֲעַלת ֲעִנַּית ָאֵמן ַוֲחִׁשיבּוָתּה, 
ּוֵבין ְּדָבָריו ִחֵּדׁש ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ָהַרְמָּב"ן ְוַה'ֵּצָדה ַלֶּדֶר' ִּכי:

"ַעל ָּכל ְּבָרָכה ֶׁשָאנּו עֹוִנים ָאֵמן, ְמַקְּיִמים ָּבֶזה ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן ַהּתֹוָרה. ַאף ֶׁשַהְּבָרָכה ִמְּדַרָּבָנן, 
ִמָּכל ָמקֹום ַאֲחֵרי ֶׁשָּזִכינּו ֶׁשִּתְּקנּו ֲחָכִמים ְלָבֵר, ּוִמְתַקֵּים ָּבֶזה: 'ִּכי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא ָהבּו גֶֹדל ֵלאֵקינּו' 

(ְּדָבִרים לב ג), ָׁשִפיר ָקֵאי ַעל ֶזה ִצּוּוי: 'ָהבּו גֶֹדל ֵלאֵקינּו'" ('ֶעֶבד ַהֶּמֶל' ַהֲאִזינּו, ְוֵכן ָּכַתב ַּבֵּסֶפר 'ְוִאְמרּו ָאֵמן' אֹות ע').

ְּבֵני ֱאמּוִנים. א ְמַוְּתִרים ַעל ָאֵמן ַאַחת!

ההּיּי םֹוםֹום ייי ייחחּולּולּול (((תשתשתתשלל"לל"זז) ּבּבּבסססיויויוןןןן י"י"י"טטטט ׁשׁשללחחח ּפּפרררׁשׁשׁשׁשׁשתתת שבשבשב"ק"ק"ק

ָאֵמן – ִמְּדאֹוָרְיָתאָאֵמן – ִמְּדאֹוָרְיָתא
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ָאִביו,  ָזָצ"ל.  הֹוִמיֶנר  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ִמִּפי  ְׁשַבְדרֹון  ִיְצָחק  ר'  ַהָּגאֹון  ָׁשַמע  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהִּסּפּור  ֶאת 
ַרִּבי ַאְבָרָהם ָזָצ"ל, ֵהִעיד ְּבָפָניו ַעל ֲאִמּתּותֹו ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ַלֲהִפיצוֹ ְּבִיְׂשָרֵאל, ְלַמַען ֵיְדעּו ְוַיִּכירּו ַהּכֹל 

ֶאת ּגֶֹדל ּכָֹחּה ֶׁשל ְּתִפָּלה. 
הּוְפָרה  ִזיָע"א  ֵאיֶגר  ֲעִקיָבא  ַרֵּבנּו  ַהּדֹורֹות,  ְּגאֹון  ֶׁשל  ִלּמּודוֹ  ַּבֲחַדר  ָּתִדיר  ֶׁשָּׁשְרָתה  ַהּקֶֹדׁש  ִּדְמַמת 
ְּבַבת ַאַחת ְלקֹול ֲחִריָקָתּה ַהִּפְתאֹוִמית ֶׁשל ֶּדֶלת ַהַּבִית ַהִּנְפַּתַחת. ָהַרב ֶׁשָהָיה ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ְּכִתיַבת 
ַאַחת ִמְּתׁשּובֹוָתיו ַהְּגאֹוִנּיֹות, ֵהִרים ֶאת ֵעיָניו ִמן ַהֵּסֶפר, ִהְרָּפה ָידֹו ִמן ַהֻּקְלמּוס ּוָפָנה ִלְראֹות ִמי 

הּוא ַהִּנְכָנס.
ִהְרִּגיעֹו  הֹוִׁשיבֹו,  ָהַרב  ּוְדָאָגה.  ִמֶּמַתח  ֲאפֹרֹות  ְּכֶׁשָּפָניו  ַהְּקִהָּלה  ִמִּנְכְּבֵדי  ָאָדם  ָעַמד  ַהַּבִית  ְּבֶפַתח 

ּוָפָנה ִלְׁשמַֹע ֶאת ֲאֶׁשר ְּבִפיו:
"ְּכָבר ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה ֶׁשֲאִני ָחׁש ְּבֵמחּוִׁשים ׁשֹוִנים", ֵהֵחל ַהְּיהּוִדי ְּבֵתאּורוֹ ַהַּמר, "ָהַלְכִּתי ַלּטֹוִבים 
ֶׁשָּברֹוְפִאים, אּוָלם ֵאּלּו ִנְלאּו ִמְּלָהִבין ֶאת ַהּגֹוֵרם ִלְכֵאַבי. ַּבְּתקּוָפה ָהַאֲחרֹוָנה ִהְתַּגְּברּו ַמְכאֹוַבי ְלא 

ְנׂשֹוא, ַעל ֵּכן ַׂשְמִּתי ְּפָעַמי ְלִעיר ַהִּביָרה, ְלִמְרְּפָאתֹו ֶׁשל רֹוֵפא ְמֻפְרָסם ְּביֹוֵתר.
ְלַאַחר ֶׁשָעַבְרִּתי ֵאֶצל ָהרֹוֵפא ְּבִדיָקה ַמִּקיָפה, ֶנֱאָלץ הּוא ְלַבֵּׂשר ִלי ִּכי ַמֲחָלה ֲאנּוָׁשה ְּביֹוֵתר ְמַקֶּנֶנת 

ְּבגּוִפי, ּוְלרֹב ַצֲערֹו ֵאין הּוא ַמִּכיר ְּתרּוָפה ֶׁשֲעׂשּוָיה ְלהֹוִעיל ָלּה.
'ֵאיִני יֹוֵדַע ַּכָּמה ְזַמן עֹוד נֹוַתר ְל ִלְחיֹות', ָאַמר ִלי ָהרֹוֵפא ְּבַרְחָמנּות, 'אּוָלם ְּבָכל ִמְקֶרה ֵאין ְמֻדָּבר 

ְּביֹוֵתר ִמָּׁשבּועֹות ְספּוִרים'.
ָׁשבּור ְוָרצּוץ ָיָצאִתי ִמִּמְרְּפָאתֹו. ָקֶׁשה ָהָיה ִלי ְלַעֵּכל ֶאת ַהְּיִדיָעה ֶׁשָּנְפָלה ָעַלי ְּכַרַעם ְּביֹום ָּבִהיר, 
ּוָבֵעת ֶׁשָעִׂשיִתי ֶאת ַּדְרִּכי ֲחָזָרה ְלֵביִתי, ְּכָבר ִהְׁשַלְמִּתי ְּבִלִּבי ִעם ָהֻעְבָּדה ֶׁשּתֹו ָיִמים אֹו ָׁשבּועֹות 
עֹוְמִדים ָּבַני ַהְּקַטִּנים ִלְצעֹד ַאַחר ִמָּטִתי ִּבְבִכי, ְלא ַמְׁשֵען ּוַמְׁשֵעָנה. ֶאָּלא ֶׁשָאז ָעלּו ְלָפַני ִּדְבֵרי 
ִמן  ַעְצמֹו  ִיְמַנע  ַאל  ָאָדם  ֶׁשל  ַצָּוארוֹ  ַעל  ֻמַּנַחת  ַחָּדה  ֶחֶרב  'ֲאִפּלוּ  א):  (י  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת  ֲחָז"ל 

ָהַרֲחִמים'. ֶהְחַלְטִּתי ִלְפנֹות ְלֵביתֹו ֶׁשל ְּגדֹול ַהּדֹור, אּוַלי ִיְפַעל ַּבְּמרֹוִמים ְיׁשּוָעה ַּבֲעבּוִרי".
"ָאָּנא!", ִסֵּים ָהִאיׁש ֶאת ְּדָבָריו ְּכֶׁשְּדָמעֹות ְּבֵעיָניו, "ַיֲעִתיר ָנא ַרֵּבנּו ֶׁשֶאְזֶּכה ִלְרפּוָאה ִויׁשּוָעה ֵמַעל 

ְלֶדֶר ַהֶּטַבע, ִּכי ָקְצָרה ַיד ָהרֹוְפִאים ִמְּלהֹוִׁשיַע ִלי".
 ְּבָכל ּכִֹחי", הּוא ָאַמר, "ַא ְּדָבָריו ֶׁשל ָהִאיׁש ִהְכִאיבּו ְמאֹד ְלִלּבֹו ָהַרחּום ֶׁשל ָהַרב, "ַאֲעִתיר ַּבַעְד
ְּבָמקֹום  ִנְמֵצאת  ְלָחְלְיָך  ַהְּתרּוָפה  אּוַלי  יֹוֵדַע,  ִמי  ִּכי  ַהֶּטַבע.  ְּבַדְרֵכי  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ַּגם  ֲאַנֶּסה  ְּבַבד  ַּבד 

ְמֻסָּים ֶׁשֶּטֶרם ִהַּגְעָּת ֵאָליו?!"
ְמעֹוָדד ָיָצא ָהִאיׁש ִמן ַהַּבִית, ָסמּו ּוָבטּוַח ָהָיה ִּכי ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ַיֲעִתיר ָהַרב ַּבֲעדֹו ִּבְתִפּלֹוָתיו 

ְוִיְמׁשֹ ָעָליו ְיׁשּוָעה ְּבִבְרכֹוָתיו, ּוִמָּׁשַמִים ְיַסְּיעּו ְוָיִחיׁשּו לֹו ְרפּוָאה ּוָמזֹור. 
*

ָעְברּו ַּכָּמה ָיִמים ֶׁשְּבַמֲהָלָכם א ִהְרָּפה ַהָּגאֹון ִמְּלִהְתַּפֵּלל ּוְלִהְׁשַּתֵּדל ְּבַעד ַהחֹוֶלה. ְוִהֵּנה, ְּבבֶֹקר 
ָּבִהיר ָנפֹוָצה ַהְּׁשמּוָעה ַהַּמְפִּתיָעה ְּבֶקֶרב ְּבֵני ָהִעיר ּפֹוְזָנא, ִּכי ְּבִמְסֶּגֶרת ַמְּסעֹוָתיו ְּבחּוצֹות ַהַּמְמָלָכה 

ִמְתַעֵּתד ַהֶּמֶל ְלַבֵּקר ְּבִעיָרם.
ַהְּׁשמּוָעה ָּגְרָמה ְלִהְתַרְּגׁשּות ַרָּבה ְּבֶקֶרב ַהּתֹוָׁשִבים. ָהָרֻׁשּיֹות ִמִּצָּדן ָּפְתחּו ְּבִמְבַצע ַּתְברּוָאה ָזִריז 
ַהְּמקֹוִמית  ַהַּמְקֵהָלה  ַהּנֹוי.  ִּגּנֹות  ְוִׁשּפּוץ  ֵעִצים  ְנִטיַעת  ָהִעיר,  ְרחֹובֹות  ֶׁשל  ְוִצְחצּוַח  ִנָּקיֹון  ֶׁשָּכַלל 

ָּפְצָחה ְּבִסְדַרת ֲחָזרֹות ְמִהירֹות, ְוַהּכֹל ָהיּו ְּדרּוִכים ִלְקַראת ָהֶרַגע ַהִהיְסטֹוִרי.
ָמה ַרָּבה ָהְיָתה ַהְּפִליָאה ְּכֶׁשִהְבִחינּו ַּכָּמה ִמִּמְתַּפְּלֵלי ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ִּבְגאֹון ִיְׂשָרֵאל, ַרֵּבנּו ֲעִקיָבא ֵאיֶגר, 
ַהִּמְתַעְנֵין ֵאֶצל ְמקָֹרָביו ַעל ִסְדֵרי ַהַּמָּסע, ַעל ֶהְרֵּכב ַהָּפַמְלָיה ְוַעל עֹוד ֵאי ֵאּלּו ִעְנָיִנים ַהְּקׁשּוִרים 

ְּבַהָּגַעת ַהֶּמֶל. "ִמָּמַתי ִמְתַעְנֵין ְּגדֹול ַהּדֹור ְּבנֹוְׂשִאים ֶׁשָּכֵאּלּו?", ָּתהּו ְּבקֹול.
ִאיׁש א ָיַדע, ִּכי א ַהֲחִגיגֹות ֵהן ֶׁשִעְנְינּוהוּ, ֶאָּלא ְרצֹונֹו ָהַעז ְלַסֵּיַע ְלאֹותֹו ְיהּוִדי ֻאְמָלל. ָּכ, ְלַאַחר 
הּוא  ַאף  ִמְתַלֶּוה   ַהֶּמֶל ֶׁשל  ָהִאיִׁשי  רֹוְפאֹו  ִּכי  ְלַגּלֹות  ֵאיֶגר  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ִהְצִליַח  ִנְמָרִצים,  ֵּברּוִרים 

ַלַּמָּסע.
א ָהָיה ֶזה רֹוֵפא ֶׁשל ָמה ְּבָכ, ָהָיה ֶזה רֹוֵפא ֶׁשִּמְּלַבד ָחְכָמתֹו ּוֻמְמִחּיּותוֹ ָהַרָּבה ְּבתֹוַרת ָהְרפּוָאה, 
ְּכרֹוְפאֹו ָהִאיִׁשי ֶׁשל ַהֶּמֶל, ָהָיה ַּבַעל ִּגיָׁשה ִּבְלִּתי ֻמְגֶּבֶלת ְלָכל ִסְפֵרי ָהְרפּוָאה, ְוֶאל ִלְׁשָּכתֹו ִהִּגיעּו 
ִמֵּדי יֹום ָּכל ִחּדּוֵׁשי ָהְרפּוָאה ֶׁשִהְתַחְּדׁשּו ַּבַּמְמָלָכה. ֲאֶׁשר ַעל ֵּכן הּוא ָהָאָדם ָהָראּוי ִלְׁשאֹל ֶאת ִּפיו 

ַהִאם ַקֶּיֶמת ְּתרּוָפה ַלַּמֲחָלה ַהְּנִדיָרה.
*

ָאָתא ּוָבא ַהּיֹום ַהָּגדֹול. ְלקֹול ְּתרּוַעת ֲחצֹוְצרֹות ִנְכְנָסה ֶמְרַּכְבּתֹו ֶׁשל ַהֶּמֶל ְּבַׁשֲעֵרי ָהִעיר. ֲהמֹוִנים 
ִנְדֲחקּו ְּבִצֵּדי ָהְרחֹוב ְּכֵדי ִלְזּכֹות ִלְׁשזֹף ַעִין ְּבַׁשֶּיֶרת ַהֶּמְרָּכבֹות ַהֲהדּוָרה, ְואּוַלי ַאף ִלְראֹות ֶאת ְּפֵני 

.ַהֶּמֶל
ֵּבינֹות ֶלָהמֹון ִנְדַחק ַרָּבה ֶׁשל ּפֹוְזָנא, ַרֵּבנּו ֲעִקיָבא ֵאיֶגר, ְּכֶׁשהּוא ָּתר ְּבֵעיָניו ַאַחר ַהֶּמְרָּכָבה ֶׁשְּבתֹוָכּה 
ָיַׁשב ָהרֹוֵפא ַהָּדגּול. ִמֶּׁשִהְבִחין ָּבּה, ִמֵהר ְלאֹוֵתת ָלַרָּכב ִּכי ָּדָבר לֹו ֵאָליו. ַהֶּמְרָּכָבה ֶנֶעְצָרה, ְוָהַרב 

ִמֵהר ַלֲעלֹות ָעֶליָה.
ָהרֹוֵפא ִהְקִׁשיב ְּבַהְדַרת ָּכבֹוד ָלַרב ְנׂשּוא ַהָּפִנים, אּוָלם ֶנֱאַלץ ְלָהִׁשיב ֶאת ָּפָניו ֵריָקם. ַּגם הּוא ָּתר 

ַרּבֹות ַאַחר ְּתרּוָפה ְלַמֲחָלה זֹו, אּוָלם ֶהֱעָלה ֶחֶרס ְּבָידֹו.
ַהְּמֻהָלל  ָהרֹוֵפא  ֶאת  ַהָּגאֹון  ִהְפִּתיַע  זֹו?",  ְּבַמֲחָלה  ָחִליָלה  ֶיֱחֶלה  ּוְבַעְצמֹו  ִּבְכבֹודֹו   ַהֶּמֶל "ְוִאם 
ִּבְׁשֵאָלה, ְוָהרֹוֵפא ָׁשַקע ְּבִהְרהּוִרים. ְלַאַחר ַּדּקֹות ּבֹוְדדֹות ִהְתָנֵער ֵמִהְרהּוָריו ְוָאַמר: "אַֹמר ָלַרב ֶאת 

ָהֱאֶמת, ַקֶּיֶמת ְרפּוָאה ַאַחת ְּבדּוָקה ִויִעיָלה ְלַמֲחָלה זֹו, אּוָלם ִּכְמַעט ְוֵאין ֶּדֶר ְלַהִּׂשיָגּה. 
ְּבעֶֹמק ַהִּמְדָּבר, ְמצּוָיה ִצּפֹור ְנִדיָרה ְּביֹוֵתר, ֶׁשְּבָׂשָרּה ְמַׁשֵּמׁש ְרפּוָאה ְלַמֲחָלה זֹו. ָּדא ָעָקא ִּכי ָקֶׁשה 
ַעד ְמאֹד ְלתֹוְפָסּה; ַּבֶּדֶר ִלְמקֹום ִּגּדּוָלּה אֹוֶרֶבת ַסָּכַנת ָמֶות, ּוְכֵדי ְלִהְתַּגֵּבר ָעֶליָה ִנְדָרׁש ִלּוּוי ֶׁשל 
ָּכל  ֵמַעְצמֹו  מֹוֵנַע  ָהָיה  א  ְּבַוַּדאי  ִלְתרּוָפה,   ַהֶּמֶל ָהָיה  ָזקּוק  ָחִליָלה  ִאּלּו  ְמֻאֶּמֶנת.  ַחָּיִלים  ְּפֻלַּגת 
 ָלָאָדם ִמן ַהּׁשּוָרה ֵאין ָּכל ִסּכּוי ְלַהִּגיַע ֶאל ַהִּצּפֹור. ְלִפיָכ הֹוָצָאה ְוִטְרָחה ַעד ֶׁשָהָיה ַמִּׂשיָגּה, ַא

ִמְּתִחָּלה א ָרִאיִתי ְלָנכֹון ְלַסֵּפר ְל ַעל ְרפּוָאה זֹו".
ִמְּנקּוַדת ַמָּבטֹו ֶׁשל ּגֹוי, ָחָכם ְּכָכל ֶׁשִּיְהֶיה, ָהְיָתה זֹו ַמְסָקָנה ְנכֹוָנה. אּוָלם ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגר ֶּבֱאמּוָנתֹו 
ַהּיֹוֶקֶדת ָנָׂשא ַקל ָוחֶֹמר ְּבַעְצמֹו: ִאם ְלֶמֶל ָּבָׂשר ָוָדם ֵיׁש ֶאְפָׁשרּות ְלַהִּׂשיג ֶאת ַהִּצּפֹור, ַעל ַאַחת 

ַּכָּמה ְוַכָּמה ְלֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא.
ִנְפַרד ָהַרב ִמן ָהרֹוֵפא ִּבְבָרָכה ּוִמֵהר ִמָּיד ְלִהְסַּתֵּגר ְּבַחְדרֹו. ָספּון ֵּבין ַהְּכָתִלים ְספּוֵגי ַהּתֹוָרה ְוַהֶחֶסד 

ָעַמד ְוִהְתַּפֵּלל ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש ְלבֹוֵרא ָהעֹוָלם ִּכי יֹוִעיל ִלְׁשַח ְרפּוָאה ְלחֹוֶלה ְּפלֹוִני ֶּבן ְּפלֹוִנית.
*

ְזַמן ָמה ְלַאַחר ִמֵּכן ִנְׁשַמע ְלֶפַתע קֹול ֲחָבָטה ִמַּגג ַהַּבִית. ְּבֵני ַהַּבִית ָעלּו ְּבֶבָהָלה ֶאל ַהַּגג, ּוְלֶנֶגד 
ֵעיֵניֶהם  ִנְגָלה עֹוף ָּגדֹול ּוְמֻׁשֶּנה ֶׁשָּכמֹוהּו א ָראּו ֵמעֹוָלם. ָהעֹוף ָהָיה ָּפצּוַע ְוֶנְעַּדר ְיכֶֹלת ְּתעּוָפה. 

ְּבכֹחֹות ְמֻׁשָּתִפים הֹוִרידּוהּו ֶאל ַהַּבִית.
 א ָהָיה ֻמְפָּתע. ַעל ַאף ֶׁשֹּלא ָיַדע ְּבֵברּור ִּכי ְלעֹוף ֶזה ִהְתַּכֵּון ָהרֹוֵפא, ָסַמ ָהַרב ֶׁשָּׁשַמע ַעל ָהִעְנָין
ּוָבַטח ְּבכָֹחּה ֶׁשל ְּתִפָּלה. הּוא הֹוָרה ִלְבֵני ֵּביתֹו ְלַבֵּׁשל ֶאת ָהעֹוף ְּבָמָרק ְוָלֵתת ִמֶּמּנּו ַלחֹוֶלה ִקְמָעא 
ִקְמָעא. ּתֹו ַּכָּמה ָיִמים ֵהֵחל ַמָּצבֹו ֶׁשל ַהחֹוֶלה ְלִהְׁשַּתֵּפר ְּבַהְדָרָגה, ְוַכֲעבֹר ְזַמן א ַרב ָׁשב ְלֵאיָתנֹו, 

ַוְּיִהי ְלֶפֶלא.
ְּבִצּוּויֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגר ָּגְנזּו ְּבֵני ֵּביתֹו ֶאת נֹוצֹות ָהעֹוף ְלִמְׁשֶמֶרת, ְוַכֲעבֹר ַּכָּמה ָׁשִנים ְּכֶׁשּׁשּוב 
ָחַלף ַּבָּמקֹום רֹוְפאֹו ָהִאיִׁשי ֶׁשל ַהֶּמֶל, ְוַהּנֹוצֹות ֻהְצּגוּ ְלָפָניו, ָצַנח ַהָּלה ַּתְחָּתיו ְּכא ַמֲאִמין, ְוִאֵּׁשר 

ֶׁשָאֵכן, ֵאּלּו ֵהן נֹוצֹוָתיו ֶׁשל אֹותֹו עֹוף ָנִדיר.
ָׁשבּו ְוִסְּפרּו זֹאת ָלַרב ְּבִהְתַּפֲעלּות, ַא ָהַרב א ִהְתַּפֵעל ְּכָלל ְוִעָּקר, ְוָאַמר: "א ְלַמָּטָרה זֹו הֹוֵריִתי 
ָלֶכם ְלׁשֹוְמָרן, ִּכי ִאם ְלַמַען ֵיְדעּו ּדֹורֹוֵתיֶכם ְוַיִּכירּו ְּבגֶֹדל ּכָֹחּה ֶׁשל ְּתִפָּלה ֶׁשּנֹוַבַעת ִמַּמֲעַמֵּקי ַהֵּלב".
'אֹוַצר ַהִּסּפּוִרים' יז; מּוַסף שב"ק ְׁשַלח ס"ו

ְמקֹורֹו ֶׁשל ִמְנַהג ְקִריַאת ֵסֶדר ָּפָרַׁשת ַהָּקְרָּבנֹות ְּבָכל יֹום ָויֹום ֶׁשהּוָבא ַלֲהָלָכה ַּב'ֻּׁשְלָחן ָערּו' (או"ח 
א):  ז  יח;  ו  (ַוִּיְקָרא  ִּדְכִתיב  ַמאי  ִיְצָחק,  ַרִּבי  א): "ָאַמר  (קי  ְמָנחֹות  ְּבַמֶּסֶכת  ֲחָז"ל  ִמִּדְבֵרי  ִנְלָמד  ה),  א 
'זֹאת ּתֹוַרת ַהַחָּטאת...; ְוזֹאת ּתֹוַרת ָהָאָׁשם'? ָּכל ָהעֹוֵסק ְּבתֹוַרת ַחָּטאת ְּכִאּלּו ִהְקִריב ַחָּטאת, ְוָכל 

ָהעֹוֵסק ְּבתֹוַרת ָאָׁשם ְּכִאּלּו ִהְקִריב ָאָׁשם".
עֹוד ֵהִביאּו ֲחָכֵמינּו ְּבַמֶּסֶכת ְמִגָּלה (לא ב) ֶׁשָּׁשַאל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: "ִרּבֹונוֹ ֶׁשל 
עֹוָלם! ֶׁשָּמא ַחס ְוָׁשלֹום ִיְׂשָרֵאל חֹוְטִאים ְלָפֶני ְוַאָּתה עֹוֶׂשה ָלֶהם ְּכדֹור ַהַּמּבּול ּוְכדֹור ַהַּפָּלָגה?", 
ֵהִׁשיב לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: "ָיבֹואּו ַהָּקְרָּבנֹות ִויַכְּפרּו ֲעֵליֶהם". ַּכֲאֶׁשר ָׁשב ְוָתָהה ַאְבָרָהם: "ִּבְזַמן 
ֶׁשֵאין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים ָמה ְּתֵהא ֲעֵליֶהם?" ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: "ְּכָבר ִּתַּקְנִּתי ָלֶהם ֵסֶדר 
ָקְרָּבנֹות. ִּבְזַמן ֶׁשּקֹוְרִאים ָּבֶהם ְלָפַני – ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶהם ְּכִאּלּו ִהְקִריבּום ְלָפַני, ַוֲאִני מֹוֵחל ָלֶהם 

ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוֵתיֶהם".
ַהִּסָּבה ְלַהְקָּדַמת ַהָּקְרָּבנֹות ַלְּתִפָּלה

ֶאת ִסַּבת ַהְקָּדַמת ָּפָרַׁשת ַהָּקְרָּבנֹות ַלְּתִפָּלה נּוַכל ְלָהִבין ַעל ִּפי ֵּבאּורֹו ֶׁשל ַהָּנִצי"ב ִמּוֹולֹוזִ'ין ַעל 
ַהָּפסּוק (שה"ש א ח): "ִאם א ֵתְדִעי ָל ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים ְצִאי ָל ְּבִעְקֵבי ַהּצֹאן ּוְרִעי ֶאת ְּגִדּיַֹתִיְך ַעל 
ִמְׁשְּכנֹות ָהרִֹעים"; "ִאם א ֵתְדִעי ָל" – ִאם ְּתַבְקׁשּו ָלַדַעת ֵאיזֹו ְזכּות ַּתֲעמֹד ָלֶכם ַּבָּגלּות ִּבְמקֹום 
ַהָּקְרָּבנֹות, "ְצִאי ָל ְּבִעְקֵבי ַהּצֹאן" – ְּתנּו ַּדְעְּתֶכם ְלִעַּקר ַּתְכִלית ַהָּקְרָּבנֹות, ֶׁשהּוא ְּכֵדי ֶׁשִּתְתַקֵּבל 
ַהְּתִפָּלה ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה. ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאָמר ְּבָקְרָּבנֹו ֶׁשל ֶהֶבל (ְּבֵראִׁשית ד ד): "ַוִּיַׁשע ה' ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל ִמְנָחתֹו" 
– ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶהֱאִזין ִלְתִפָּלתֹו ִּבְזכּות ִמְנָחתֹו. ְוֵכן ָמִצינּו ְּבעֹוד ְמקֹומֹות ֶׁשַהְּתִפָּלה ִנְׁשַמַעת 

ִּבְזכּות ַהָּקְרָּבנֹות.
ַהָּקְרָּבן  ְוַכָּפַרת  קֹונֹו,  ְלֵבין  ָהָאָדם  ֵּבין  ַהַּמְפִסיָקה  ְמִחָּצה  יֹוְצִרים  ֶׁשָהֲעוֹונֹות  הּוא,  ַלָּדָבר  ְוַהַּטַעם 
ִלְדֵבקּות  ָהָאָדם  ֶאת  ֵמִביא  ַהָּקְרָּבן  ָהָיה  זֹאת  ִמְּלַבד  ַהְּתִפָּלה.  ְלַקָּבַלת  ּוְמִביָאה  זֹו  ְמִחָּצה  ְמִסיָרה 
ה'  ִלְפֵני  ַעְצמֹו  ֶאת  ִהְקִריב  ְּכִאּלּו  ְלַהְרִּגיׁש  ַהַּמְקִריב  ַעל  ָהָיה  ַהְקָרָבתֹו  ֶׁשְּבֵעת  ִמְּפֵני   ,ִיְתָּבַר ַּבה' 
ְוָכל ֲעבֹודֹות ַהָּקְרָּבן ַנֲעׂשּו ְּבגּופֹו ַמָּמׁש (ְרֵאה ַרְמַּב"ן ַוִּיְקָרא א ט). ְּדֵבקּות זֹו ִחּיּוִנית ַעד ְמאֹד ַלֲעבֹוָדה 

ֶׁשַּבֵּלב – זֹו ְּתִפָּלה.
ְּכֶנֶגד  ַהְּׁשקּוָלה  ֲאִמיָרָתן  ִּכי  ַהְּתִפָּלה,  קֶֹדם  ַהָּקְרָּבנֹות  ַּפְרִׁשּיֹות  ֶאת  לֹוַמר  ַרּבֹוֵתינּו  ִּתְּקנּו   ְלִפיָכ
 ,ַהְקָרַבת ַהָּקְרָּבנֹות ְּתַסֵּלק ֶאת ַהְּמִחּצֹות ֶׁשִּנְגְרמּו ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ּוְתַסֵיַּע ְּבָיֵדינּו ְלִהָּדֵבק ַּבּבֹוֵרא ִיְתָּבַר

ְוָכ ְּתֻקַּבל ְּתִפָּלֵתנּו ְלָרצֹון ִלְפֵני ֲאדֹון ּכֹל ('ַטְלֵלי אֹורֹות').
ַהְּקִריָאה ְמַכֶּפֶרת ַאף ַעל ַהֵּמִזיד 

ִאם ְנַדְקֵּדק ְּבִדְבֵרי ַהְּגָמָרא, ִנְמָצא ִּכי ִּבְׁשֵאָלתֹו ָהִראׁשֹוָנה ָּתַמּה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֵּכיַצד ְיַכֵּפר ַהָּקדֹוׁש 
'חֹוְטִאים' (ְּבׁשֹוֵגג) ְלָפָניו, ְוַנֲעָנה ִּכי ַהָּקְרָּבנֹות ְיַכְּפרּו ֲעֵליֶהם –  ָּברּו הּוא ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ֵהם 
ִיְהֶיה  ָמה  ַהְּׁשִנָּיה:  ְׁשֵאָלתֹו  ַעל  זֹאת,  ְלֻעַּמת   ַא ַהּׁשֹוֵגג.  ַעל  ֶאָּלא  ְמַכְּפִרים  ֵאיָנם  ַהָּקְרָּבנֹות  ְוָאֵכן 
ְלַאַחר ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש? ֵהִׁשיב לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ִּכי ְּבֶאְמָצעּות ְקִריָאָתם ְלָפָניו ֶאת ֵסֶדר 

ַהָּקְרָּבנֹות הּוא מֹוֵחל ְלִיְׂשָרֵאל ַעל ָּכל 'ֲעוֹונֹוֵתיֶהם' (ְּבֵמִזיד).
ִחּדּושׁ ִנְפָלא ָּדַרׁש ִמָּכ ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל 'ְּבֵני ִיָּׂששָכר' ִזיָע"א: ַהְׁשָּפָעָתּה ֶׁשל ֲאִמיַרת ַהָּקְרָּבנֹות 
ַהּׁשֹוֵגג,  ַעל  ֶאָּלא  ְמַכְּפִרים  ֵאיָנם  ַהָּקְרָּבנֹות  ִּכי  ְּבַעְצָמם.  ַהָּקְרָּבנֹות  ֵמַהְׁשָּפַעת  יֹוֵתר  ַאף  ְּגדֹוָלה 

ַוֲאִמיַרת ָּפָרַׁשת ַהָּקְרָּבנֹות ְמַכֶּפֶרת ַאף ַעל ַהֵּמִזיד ('ֶּדֶר ִּפּקּוֶדי' ַהְקָּדָמה ה אֹות ח).
ְּדָבִרים ֵאּלּו ּתֹוֲאִמים ְלִחּדּוׁשוֹ ֶׁשל ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' (עה"ת עמ' קמו) ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש, ִּכי ַאף 
ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ָהָיה ַעל ַהַּמְקִריב ִלְקרֹא ֶאת ָּפָרַׁשת ַהָּקְרָּבן ֶׁשאֹותֹו ִהְקִריב, ּוְקִריָאה 

זֹו ָהְיָתה ֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד ִמֵּסֶדר ַּכָּפָרתֹו.
ּוְלִדְבֵרי ַה'ְּבֵני ִיָּׂששָכר' ְיבַֹאר, ֶׁשַאף ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ֶעֶצם ַהְקָרַבת ַהָּקְרָּבן הֹוִעיָלה 
ָּפָרַׁשת  ֶאת  ִלְקרֹא  ַהַּמְקִריב  ֻהְצַרְך  ֶׁשָּבֲעֵבָרה  ַהֵּמִזיד  ֵחֶלק  ְלַכָּפַרת   ַא ֶׁשָּבֲעֵבָרה,  ַהּׁשֹוֵגג  ְלֵחֶלק 

ַהָּקְרָּבן.
ֲחִׁשיבּות ָהֲאִמיָרה ְּבַכָּוָנה

ִמְּלׁשֹון ֲחָז"ל 'ָּכל ָהעֹוֵסק' ָלַמד ַהְּׁשָל"ה (ַמֶּסֶכת ַּתֲעִנית ֵנר ִמְצָוה אֹות לג) ִּכי ְסֻגָּלָתּה ֶׁשל ָּפָרַׁשת ַהָּקְרָּבנֹות 
ֵאיָנּה ּפֹוֶעֶלת ַּבֲאִמיָרָתּה ִמן ַהָּׂשָפה ְוַלחּוץ, ִּכי ִאם ְּבֶאְמָצעּות ַהִהְתַעְּסקּות ָּבּה ְוַהַּכָּוָנה ְּבָכל ְּפָרֶטיָה.
ְוֵכן ָּכַתב ְּבֵפרּוׁש ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי (ַוִּיְקָרא ז לז): "ְוָהִעְנָין, ֶׁשהּוא ִמְתּבֹוֵנן ְּבֵבאּור ַהָּפָרָׁשה ֶאל ֵאיֶזה ִעְנָין ִהיא 

רֹוֶמֶזת, ִּכי ִמּתֹו ָּכ ִיְתַּגּלּו ֵעיֵני ִׂשְכלֹו ְוָיִבינּו ִנְפָלאֹות ִמּתֹוַרת ַהָּקְרָּבנֹות.
ּוָבֶזה ִיְׁשַּתֵּדל יֹוֵתר ְּבִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ְוִיְהיּו ֲעוֹנֹוָתיו ִנְמָחִלין לֹו ְּכִאּלּו ִהְקִריב ָקְרָּבן, ִּכי ֵאין 
ֶׁשִּיְתּבֹוֵנן  ִמְּבִלי  ִּבְלַבד  ָהֲערּוִמים  ִּבְפסּוֶקיָה  ַהָּפָרָׁשה  ְלׁשֹון  ְוִיְגרֹס  ֶׁשֶּיְהֶּגה  ַהַּכָּוָנה  ֶׁשִּתְהֶיה  לֹוַמר 

ְּבֵפרּוָׁשם".  
ֶאת  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְּבִפיו  ּוַמְזִּכיר  ֶׁשַהּקֹוֵרא  א)  ק  ַּדף  (ח"א  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ִמִּדְבֵרי  ַמְׁשַמע  ֶזה  ְּכֵעין 
ַּפְרִׁשּיֹות ַהָּקְרָּבנֹות ּוְמַכֵּון ָּבֶהם ְּבִלּבֹו, ְּבִרית ְּכרּוָתה ִהיא ֶׁשַהַּמְלָאִכים ָרִעים ָהעֹוְמִדים ְלַקְטֵרג ָעָליו 

ָּתִמיד ּוְלַהְזִּכיר ֲעוֹונֹוָתיו, ֵאיָנם ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות לֹו ָרָעה, ֶאָּלא טֹוָבה ִּבְלַבד.
ְּבִעְנָין ֶזה ֻמְפָלָאה ָהְיָתה ַהְנָהָגתֹו ֶׁשל ַהְּגַה"ק ַּבַעל 'ֶׁשַפע ַחִּיים' ִמַּצאְנז ָזָצ"ל: ָרִגיל ָהָיה ָהַאְדמֹו"ר 
לֹוַמר ֶאת ָּכל ֵסֶדר ַהָּקְרָּבנֹות ִּבְמִתינּות ַרָּבה, א ַּכֲאִמיָרה ְּגֵריָדא ֶאָּלא ְּכִלּמּוד ַמָּמׁש. ְּבֶמֶׁש ָׁשָעה 
ֲאֻרָּכה ָהָיה טֹוֵרַח ְלַתְרֵּגם ָּכל ִמָּלה ּוִמָּלה ַלָּׂשָפה ַהְּמֻדֶּבֶרת, ּוְלָבֲאָרּה ָהֵדק ֵהיֵטב, ַעד ֶׁשָּלעֹוְמִדים 
ֶּפֶרק  ֶאת  ְוָקָדָׁשיו.  ַהִּמְקָּדׁש  ְּבִהְלכֹות  ָעמֹק  ִׁשעּור  ַעָּתה  הּוא  מֹוֵסר  ִּכְבָיכֹול  ִנְרָאה  ָהָיה  ַהַּצד  ִמן 
ַלֲעׂשֹות  ִהְגִּדיל  ְמֻסֶּיֶמת  ּוִבְתקּוָפה  ַהִּמְׁשָניֹות,  ִלּמּוד  ֶׁשל  ַהָּידּוַע  ַּבִּנּגּון  קֹוֵרא  ָהָיה  ְמקֹוָמן'  'ֵאיֶזהּו 
ְּכֶׁשָהָיה ִנְכַנס ֶאל ַהְּתִפָּלה ְּכֶׁשֵּסֶפר ִמְׁשָניֹות ְּבָידֹו, ֶׁשִּמֶּמּנּו ָקָרא ֶאת ֶּפֶרק 'ֵאיֶזהּו ְמקֹוָמן' ('ֲהִליכֹות 

ַחִּיים' עמ' קסט).

ֵנס ַהָּצָלתֹו ֶׁשל ַהַּמְׁשִּגיַח
ה ֶזה ֵאַרע ְּבדֹוֵרנּו, ְלֶאָחד  ַעל ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ֲאִמיַרת ַהָּקְרָּבנֹות נּוַכל ִלְלֹמד ַּגם ֵמַהַּמֲעֶׂשה ַהָּבא: ַמֲעֹשֶ
וֹוְלְפסֹון  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ַהָּגאֹון  ַהַּמְׁשִּגיַח  הּוא  ֲהלֹוא  ַהְּבִרית,  ְּבַאְרצֹות  ַהַּמְׁשִּפיִעים  ִמְּגדֹוֵלי 

ְׁשִליָט"א, ַרב ְקַהל 'ֱאמּוַנת ִיְׂשָרֵאל' ְּבּבּורֹו ָּפאְרק:
ְּבַאַחת ֵמֲאֵספֹות ַהִחּזּוק ֶׁשֶּנֶעְרכּו ְּבֶקֶרב ְּבֵני ְקִהָּלתוֹ, ִהְנִהיג ַהַּמְׁשִּגיַח ִּכי ִמּיֹום ֶזה ָוֵאיָל ָיֵחּלּו לֹוַמר 
ְּבֵבית ִמְדָרׁשֹו ֶאת ֵסֶדר ַהָּקְרָּבנֹות ַּבִּצּבּור ְּכֶיֶתר ֶחְלֵקי ַהְּתִפָּלה. ְזַמן ָמה ְלַאַחר ִמֵּכן ָחׁש ַהַּמְׁשִּגיַח 
ְּבִלּבֹו ְוֻהְצַרְך ַלֲעבֹר ִנּתּוחַ ָּדחּוף ֶׁשָהָיה ָּכרּו ְּבַסָּכַנת ַחִּיים. ַהַּמְׁשִּגיַח ְּכַדְרּכֹו ִהְתַחֵּזק ְּבִבְטחֹונוֹ ַּבה' 

ִּכי א ְיֻאֶּנה לֹו ָּכל ַרע ְוִכי ְּבַחְסֵדי ָׁשַמִים ַיֲעבֹר ֶאת ַהִּנּתּוחַ ְּבָׁשלֹום.
ַּבּיֹום ַהְּמֻיָחל ֻהְכַנס ַלֲחַדר ַהִּנּתּוחַ ְוֻהְרַּדם. ְוִהֵּנה ָרָאה ַּבֲחלֹומֹו ִאיׁש ָזֵקן ַּבַעל ַהְדַרת ָּפִנים ֶׁשָאַמר 
לֹו: "ָיכֹול ַאָּתה ִלְהיֹות ָרגּוַע ְוָׁשֵלו. ְּבֶעְזַרת ה', ַהִּנּתּוחַ ַיֲעבֹר ְּבָׁשלֹום ְוִתְהֶיה ְל ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה, ְוָכל 
זֹאת ִמּׁשּום ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְׂשֵמִחים ְמאֹד ַּבַהְנָהָגה ֶׁשִהְנַהְגָּת ְּבֵבית ִמְדָרְׁש לֹוַמר ֶאת ַהָּקְרָּבנֹות ַּבִּצּבּור, 

ֶׁשֶּזהּו ָּדָבר ָּגדֹול ְמאֹד".
ְּדַבר  ֶאת  ִּבְפֵניֶהם  ָׂשח  ַהְּקִהָּלה,  ְּבֵני  ֶאת  ֶלֱאסֹף  ִמֵהר  ֵמָחְליוֹ,  ַהַּמְׁשִּגיַח  ָקם  ָׁשַמִים  ְּכֶׁשְּבַחְסֵּדי 
ַהַּמֲעֶׂשה ְועֹוְרָרם ִּכי ֵמַעָּתה ָוֵאיָל ֵיׁש ְלִהְתַחֵּזק ַּבַהְנָהָגה ֶׁשִּקְּבלּו ַעל ַעְצָמם יֹוֵתר, ֶׁשֲהֵרי ִמָּׁשַמִים 

ִהְסִּכימּו ִּכי ָּדָבר ָּגדֹול ְוָחׁשּוב הּוא ('ְּבִפּקּוֶדי ָאִׂשיָחה' ח"ג ַׁשַער ַהְּתִפָּלה ַמֲאָמר ה).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
קֹול ַהָּׁשַמִים הֹוִלי ֶאת ָהעֹוף

ע ַמעּתַ ט בבּבָּ ססִספפּפום  ממַמַ ם
הֹוִלי ם נֹות ְרּבָ ּיֹות ַהּקָ ָמה ְלַפְרׁשִ ַהְקּדָ

"ן) ֶרת ָהַרְמּבָ מֹו. (ִאּגֶ ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


